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Együtt az asztalnál

Mintegy hatvan Deák téri lutheránus, egy
református üdülőben... Vendégekként. Évek
óta átélhetjük ezt november első hétvégéjén
Mátraházán, ahová elcsendesedni utazunk.
Jó megtapasztalni a felénk gyakorolt
vendégszeretetet. Nem főzünk, nem
terítünk, nem is kell mosogatnunk. Szorgos
kezek gondoskodnak rólunk. Az asztalnál
megvan a saját helyünk. Ez az érzés pedig
okkal melengetheti meg az ember szívét:
de jó, hogy valahol, egy terített asztalnál
vendégül látnak, várnak rám. Jöhetek,
hisz számolnak velem. Vendégként is
otthon vagyok...

Nem lóg a lábuk a székről, és felérik az asztalt
is a pénteki baba-mama kör kekszet rágcsáló
kics inyei . Hát persze ! Hiszen apró
székecskén ülnek, és az asztalnak is rövidebb
a lába. Mindez rájuk lett szabva. Hogy ne
nekik kelljen kilátástalanul nyújtózkodniuk.
Nem csak nekik, mindnyájunknak kellenek
ilyen asztalok: amelyeknél úgy fogadnak
bennünket minden kicsinységünkkel, amint
vagyunk...

Viselkedj! Ne zavarj! Ne rendetlenkedj!
Megemberelhetnéd már magad!

Rövid fegyelmező vezényszavak. Gyakoriak.
Néha biztos szükségesek, néha lelketlenek és
szívtelenek. Láttam a napokban egy rajzot, a
kisgyermektől a kamaszon keresztül a
f e l n ő t t i g s o r b a n e g y m á s m e l l e t t
életkoronként az ember. A kisgyermek szíve
nagyobb, mint ő maga. Később a test egyre
nagyobb. És a szív? Nem hiszem, hogy ez

törvényszerű. Urunk inkább jó értelemben
növelni akarja ezt a fontos, jelképes értékű
szervünket. A családos napok asztalát körül
ülve is ezt éljük át: ahogy magához ölel, mint
akik az Ő nagy családjához tartoznak,
g yerekeket , f i a ta lokat , fe lnőt teket ,
idősebbeket. Azokat is, akik egyedül vannak.
Szabadon. Vajon értjük-e őt?

Néhány hónapja jelent meg a Luther
válogatott művei sorozatban az asztali
beszélgetések című kötet. Bemutatóján
hangzott el, hogy ez olyan gyűjtemény amely
ugyan mások visszaemlékezéseiből merít,
reformátorunk gondolkodását, nyelvi
leleményeit, szókimondását és humorát
mégis egyaránt tükrözi. Jó példa erre,
ahogyan kifejti hogy Isten tud minden egyes
mesterséget. Ért a szabóművességhez
csakúgy, mint a cipészmesterséghez vagy a
főzéshez-sütéshez. Ennek jegyében, mikor
mi is „asztali beszélgetésre” gyülekezünk

"Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele
vacsorálok, ő pedig énvelem." (Jel 3:20)
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össze, havonta olyan személyiségek a
vendégeink – akik hisszük valami különleges
adottsággal felülről megajándékozottan –
lutheri szellemben feszegetik nekünk és
velünk együtt a horizontot...

Sokszor fáradtan érkezünk. Mégis jó a napi
rohanás után havonta találkozni egymással,
gondolatokat cserélni. Vár egy asztal. Ami
körül sokszor heves viták, tudós eszme-
futtatások, új információk hangoznak el.
Együtt tanulunk hitünkről mai nyelven
beszélni, Jézust és magunkat még jobban
megismerni, nyitottá válni új víziókra.
Ismeretben, szeretetben meggazdagodva.
Felfrissülten távozunk.

Egy nyugdíjasnak sok ideje van. Nézőpont
kérdése, hogy néha túl sok, vagy túl kevés?
Csütörtökön mindig vár egy klub. Ahol
körbeüljük az asztalt, forró tea, sütemény
mellett beszélgetünk. Hasonló a sorsunk,
é l e the l yze tünk . Be tegség , magány,
hétköznapi gondok nyomják a vállunk.
Mégis megosztva, könnyebb hordozni. Egy
közösség, ahol le lehet tenni a terheket. Jó
eg yü t t emlékezn i a szép napokra ,
megerősödni hitünkben. Sorsközösség,
ahová visszavárnak minket.

Jaj, annyi a megoldásra váró feladat! Kevesen
vagyunk mi nők! Mindenki ránk számít, mint
a családban. De első ijedtségünket legyőzve
mégis olyan jó gondoskodni a ránk
bízottakról. Elővenni a fakanalat, ha a
vendégeknek étel kell, teát főzni, meleg ruhát
keresni a hajléktalanoknak, meglátogatni
betegeinket, végezni a szükséges háttér
munkát a közösségben. Olyan jó érzés, ha
újak csatlakoznak, fedezik fel, hogy a

rászorulóban Jézus jön közel hozzánk, és
amikor adunk, mindig mi is kapunk. Urunk
gondoskodó hűsége felénk is irányul, az
Ő megterített asztala a mi szükségünket is
betölti...

Gasztronómia és teológia. Két egymástól
távoli világ? Biztosan nem. A szent Isten a
legegyszerűbb, hétköznapi valóságunkba
alázkodik bele. Erről tanúskodik az
inkarnáció csodája is. A végtelen és örök
felvállalja a mi világunk korlátozottságát.
Nemcsak a jászolbölcsőben jelenik meg,
hanem a falat kenyérben és a kortynyi
borban, hogy velünk lehessen, hogy
asztalunkhoz telepedhessen, sőt, hogy
házigazdánkká váljon. Közelében kóstolót
kaphatunk az örök élet ízeiből, illataiból,
laktató finomságaiból, a szeretet befogadó -
elfogadó közösségéből, amit mi egymásnak
nem mindig tudunk nyújtani. Rálelni ott
lehet, ahol Ő maga kínálja magát, nekünk,
értünk.

Az Ige testté lett. Eljött közénk, közösséget
vállalva velünk, hogy megossza ajándékait.
Nem utolsó sorban az asztalközösség
áldásait. „Vegyétek, egyétek, ez az én testem,
amely értetek adatik. Ez az én vérem, amely
értetek kiontatott a golgotai kereszten.”
Terített asztalánál vendégül lát minket, amint
vagyunk. Mellette átélhetjük gondoskodó
szeretetét és felszabadító kegyelmét.
Megízlelhetjük a találkozás és megajándé-
kozottság örömét. Terheket letéve,
felfrissülve indulhatunk tovább, hogy a tőle
kapott ajándékokkal mi is odaléphessünk
másokhoz. Adventi imánkká formálódhat
hát a dalba foglalt hívogatás: „Térj be Jézus
hozzám, életemben ülj az asztalfőre!”

A gyülekezet lelkészei
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Séf az asztalnál...

Kedves Gergő! Rögtön az első alkalommal
használtad az asztalközösség kifejezést, amely a
Bibliában is fontos motívum. Miért lényeges a
számodra ez a kép?

Úgy gondolom, hogy mindenképpen
meghatározóak a családok életében azok a
pillanatok, amiket együtt tudunk tölteni. Ma
erre köztudottan egyre kevesebb alkalom
adódik. Nagyon jó lehetőség ezért minden
olyan alkalom, amikor nemcsak gyorsan
falunk valamit, hanem asztal köré tudunk
ülni és gondosan, szeretettel elkészített étel
kerül elénk. A vasárnapi ebéd lehet talán ma
ilyen nyugodtabb atmoszférájú tartalmas
idő, amikor együtt lehetünk, beszélget-
hetünk, átgondolhatjuk mi történt a héten.
Tökéletes alkalom erre a megállásra az ebéd,
főleg, ha az több fogásból áll, ha megadjuk a
módját, akár egy pohár bor társaságában is.
Ilyenkor átélhetjük nemcsak az ételek
örömét, hanem a közösség, a család melegét
is. Mindez persze akár egy kirándulás
alkalmával, baráti társaságban, szabad tűzön
készített ételek mellett is megtörténhet, a
közös étkezés eseménnyé válhat.

A másik gondolat, ami megragadt bennem a
beszélgetésünk során, amikor azt mondtad, hogy az
ételkészítés szenvedélye mellett azt értékeled igazán,
ha te magad is odaülhetsz a terített asztal mellé és
láthatod, hogy örömmel fogyasztják az ételt, amit
készítettél.

Természetesen, annak aki szeretettel készíti
az ételt nagy erőforrás az, ha akár látja a
vendégei arcán az elégedettséget, akár az
asztalnál ülők meg is fogalmazzák ezt.

Hogy látod, a Deák téri tanítványaid mennyire
elégedettek?

A kapcsolódási pontot részben az jelentette,
hogy 4 igen szép évet tölthettem el itt a
gimnáziumban. Sokáig nosztalgiával
gondoltam vissza erre az időszakra. Később
veled is összehozott az élet, hiszen te
készítettél fel és eskettél bennünket
feleségemmel, Anettel. Nagy örömet
jelentett a számomra, amikor megkerestetek
ezzel az ötlettel, hogy tartsak itt egy
főzőiskolát. Érdekes kihívásnak tűnt a
szakmai környezet után ez a családias légkör,
bár beval lom a társaság összetétele

Merőben szokatlan alkalmat hirdettünk Őszi levelünkben „Gasztronómia és teológia”
címmel. Nagy izgalommal készültünk a beszélgetéssel, igei mondanivalóval is
fűszerezett főzőtanfolyamra. Guth Gergely séf vezetésével 6 estén keresztül
ismerkedhetnek a jelentkezők a konyhaművészet rejtelmeivel. A találkozások után
nemcsak jó ötleteket és recepteket vagy az elkészített ételt vihetik haza a résztvevők,
hanem használható gondolatokat is.
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meglepett, mert alapvetően fiatalok
jelentkezésére számítottam. Talán ennek
ellenére sikerült mindenkinek újdonságot
mutatni, mondani, gazdag programot
kínálni. Lényegesnek tartom, hogy a
környezetemben fontosnak tartsák a
gasztronómiát, hiszen ez is a kultúránk része
és ahogyan említetted, még a Bibliában is
fontos helye van.

A Muzikum bisztróban, ahol dolgozol, hogyan
próbálsz ennek az elkötelezettségednek teret adni?

Folyamatosan vannak tanulóim. Nem
mindenkivel könnyű, mert a főzéshez
szenvedély kell. A tanítványaim szakács
gyakorlattal érkeznek, a végén sikeres
szakmunkásvizsgát tehetnek, ez önmagában
is eredmény. Tőlem az iskolától eltérően
te l jesen modern konyhaszemléletet
tanulnak. Természetesen ez komplex,
sokrétű folyamat, amelynek része a higiéniai
oktatástól kezdve a konyhai etiketten
keresztül a konyhatrükkökig sok minden.

Ádvent, karácsony ideje közelít. Ilyenkor a
konyhában is sűrű a program. Hogyan készültök
lelkileg is az ünnepre?

Sajnos a számomra idén is csak 24-én reggel
köszönt be az ünnep. Tényleg ennyire sűrű a
naptár. Utána viszont lesz majd 5-6 nap, amit
családi körben tölthetek. A vendéglátásban
ezt kevés helyen engedhetik meg. Szerencsés
vagyok, hogy olyan helyen dolgozom, ahol
elengednek pihenni is. Így aztán 24-étől már
t é n y l e g s e m m i m á s s a l n e m k e l l
foglalkoznom, csak a karácsonnyal.

A kisfiunk most lesz 1 éves, a feleségemmel
elhatároztuk, hogy a szentestét először
életünkben hármasban töltjük majd.
Karácsony ünnepén és másnapján látogatjuk
meg a hozzátartozóinkat. Utazunk is, hiszen
a család egyik része 200 kilométerrel
távolabb él. Az ünnepek alatt pedig
természetesen finomakat főzünk majd!

Köszönjük a beszélgetést és a tanfolyamot! Kedves
Gergő mindenféle szempontból tartalmas ünnepet
kívánnunk nektek és természetesen az Ádventi levél
minden olvasójának!

Smidéliusz Gábor

Gyülekezetünk tagja, Dr. Bízik Zsófia ügyvéd gyülekezetünk tagjai
részére ingyenes jogi tanácsadást vállal.

Főbb szakterületei:

� ingatlan adásvételi szerződések, földhivatali ügyintézés,
� gazdasági társaságok alapítása, módosítása,
� családjogi ügyek,
� munkajogi ügyek,
� polgári peres és peren kívüli eljárások.

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 2. em. 5.
Tel./fax: 06 1 331 1614
Mobil: 06 20 341 5708

Ingyenes jogi tanácsadás a gyülekezet tagjainak
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Együttlétek ideje

A karácsonyi ünnepi időszak sokaknak a rokonokkal való találkozások, a családi
együttlétek ideje is. Van, hogy rég nem látott arcok tűnnek fel ilyenkor, de a napi rohanás
során felületesebbé vált kötelékek is megerősítést nyerhetnek az egymás felé forduló
figyelem és az odaszánt idő révén. A gyülekezetünkhöz kötődő Bence és Szabó család
tagjait arra kértük, osszák meg a hírlevél olvasóival, mit jelent számukra a családban
együtt töltött idő.

Bence Tivadarné:

A szeretteimmel töltött időre gondolva
sokszor jut eszembe az az időszak, amikor
gyermekeim már mindhárman felnőttek, a
két idősebb már dolgozott is, a fiam
egyetemista volt, de mindannyian együtt
laktunk még. Juditéknak a két első
gyermekük is oda született, amíg nem tudtak
önálló lakásba költözni. Mai fejjel elképzelni
is nehéz ezt a helyzetet egy két és fél szoba
hallos lakásban. Nem vitás, hogy ez
mindenkitől nagy alkalmazkodást és sok
lemondást követe l t , de ez te l jesen
természetes volt mindenki számára,
szeretettel hordoztuk egymás terhét, s egy
hangos szó sem hangzott el ezekben az
években sem a családunkban.

Később, gyermekeim önállósodásával az
együtt töltött idő a fizikai távolság
növekedésével csökkent ugyan, de a szeretet
és a törődés a régi maradt. Ha egyedül is
éltem, soha nem éreztem magamat egyedül.
Most újra jó, hogy egyik unokámmal élek,
fizikailag sem vagyok egyedül.

Sokat imádkozom, hogy gyermekeim,
unokáim és dédunokáim egészségben,
boldogságban, szeretetben él jenek.
Magamnak azt kérem Istentől, hogy adjon
még erőt, egészséget, tiszta fejet, hogy pici
dédunokáimban még gyönyörködhessek.

Hálát adok Istennek azér t is, hogy

gyermekeim, unokáim itthon élnek; a kiváló
lehetőségek és hívások ellenére haza-
szeretetük és szakmai alázatuk itthon tartja
őket, lehetővé téve, hogy gyakran együtt
lehessek mindnyájukkal.

A boldog családi együttlétek sorából is
kiemelkednek azok az áldott alkalmak,
amikor ünnepekkor az egész nagy-család
együtt van szeretetben, jókedvvel.

Az együtt töltött idő hívja fel a figyelmet az
apróságokra.

Az együtt töltött idő minden másodpercét
becsülni kell.
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Bence Judit és Szabó Zoltán:

Az egymással és a gyerekeinkkel töltött időt
illetően az utóbbi évek sok változást hoztak
az életünkben. Gyermekeink önállósodtak,
így a folyamatos együttlétből alkalmi
találkozások lettek, amelyet mi, szülők
átmenet i l eg megszenvedtünk , de a
kapcsolatok lényege, a szeretet és az
egymással való törődés csöppet sem
csökkent.

Nyugdíjba is kerültünk, így egymással
lényegesen több időt töltünk együtt, amely
csodás lehetőségeket nyitott meg számunkra.
A sok baráti jóindulatú figyelmeztetés
ellenére (unalmas, elszürkülő lesz az élet,
több lesz a súrlódásra az alkalom) annyi
örömöt és boldogságot ad az együttlét; akár
közös munka, akár szórakozás, hogy nem
tudjuk eléggé meghálálni Istennek ezt a nagy
ajándékát, melyet egymásban adott nekünk.
A n y u g d í j a s é v e k b e k ö s z ö n t é v e l
megnövekedett az általunk kitűzött célokra
fordítható idő, amelyet természetesen a sok
eddig el nem végzett feladatra, ill. a vágyott,
de idő hiányában elmaradt tevékenységekre
fordíthatunk. Soha nem osztottuk azt a
közkeletű mondást, amely szerint a
nyugdíjasnak nincs ideje semmire, inkább azt
érezzük, hogy mennyi mindenre van most

lehetőségünk. Az egyik legörömtelibb
változás, hogy sokkal több időt tudunk
tölteni szeretteinkkel, barátainkkal, s ami a
legfontosabb, Nagyival, aki Istennek hála
még ebben a magas korban is tökéletes
szellemi frissességgel és a korához képest
nagyon jó testi állapotban vesz részt a család
é letében. Sok beszé lgetésre, közös
tevékenységre, támogatásra, a mindennapok
feladatainak ellátásában való segítségre
természetesen egyre több szüksége van,
amelyet igyekszünk az Ő és a magunk
örömére is teljesíteni.

Az eg ymássa l tö l tö t t idő nag yobb
megbecsülésére tanított minket az a 10 évvel
ezelőtti közel kétéves időszak, melynek során
betegápolás miatt alig találkoztunk. Ezen
kívül az utóbbi évek mindkettőnk számára
hoztak olyan váratlan betegséget, amely
válságos állapothoz vezetett, s úgy tűnt, hogy
együttlétünk itt e földön már nagyon hamar
véget fog érni. Isten azonban megtartott
mindkettőnket, s megadatott, hogy most
együtt ízlelgethessük a nagyszülőség
csodáját.

Bence István:

A szeretteinkkel együtt töltött idő számunkra
– feleségem és a magam számára –
alapvetően az együtt megélt, már több mint
harminc évet jelenti. Hafenscher Károly
nagytiszteletű úr esküvőnkön a sziklára
alapozó okos embert állította beszédében
példának elénk, és Istennek tartozunk
hálával, azért, hogy az alap – bízvást
mondha t j uk – e rő snek b i zonyu l t .
Másodsorban, az utóbbi időben főleg az
unokáinkkal – és persze leányunkkal és
vejünkkel – együtt töltött időt jelenti. A
nagyobbik unokánk is kicsi még, másfél éves,
a kisebb pedig épp most volt egy hónapos.
Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy
elkél náluk a nagyszülői segítség. Lévén, hogy
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mindketten nyugdíjasok vagyunk már, és
közel lakunk a kis családhoz, erre minden
lehetőségünk adott. A napi „játszó-
terezésnek”, a háztartási munkákban való
részvételnek nem a feladat-, hanem az öröm-
jellege a domináns. Szeretetet adni és
szeretetet kapni nap mint nap – ennél többet
az ember nem kívánhat.

Jelenünkhöz tartozik az is, hogy feleségem
édesanyja – aki önálló életvitelre már nem
képes – az év felét nálunk (másik felét másik
leányánál) tölti. A vele eltöltött idő
különleges tapasztalatokkal gazdagít
minket…

Tágítva a szeretteink körét, nagyon fontosak
azok az alkalmak, amikor együtt van a „nagy
család”, vagyis édesanyám és testvéreim is a
maguk családjával. Bár még a karácsonyi és
húsvéti együttléteket sem könnyű egyeztetett
időpontokban megszervezni – többen az
egészségügyben dolgoznak, ahol az
ünnepnap is lehet munkanap – eddig ez
mindig sikerült, s tudunk egymásnak, és főleg
az utóbbi időben a „létszám gyarapo-
dásának” örülni.

Az elmúlt idővel kapcsolatban azok a
szeretteim (és a velük töltött idők, időszakok)
jutnak eszembe, akik már nincsenek
körünkben. Édesapám és anyai nagyszüleim,
akiktől rengeteg szeretetet és egész életemre
szóló, mai személyiségemet meghatározó
példamutatást kaptam.

A jövő idő?.... Szeretném, ha még sokáig
együtt lehetnék szeretteimmel, és tudom,
hogy mindannyian Isten kezében vagyunk.

Bence Istvánné Borbély Rózsa:

Számomra az együtt töltött minőségi idő
intenzív egymásra figyelést, érdeklődést és
befogadást jelent.

Leginkább két (de lehet több) személy
között, szemkontaktus létrehozásával, teljes
koncen t r á c ióva l j öhe t l é t r e . S zűk
családunkban ezt sokszor séta közben vagy
hosszú autóút alatt tudtuk megvalósítani.
M i n d i g b ő s é g e s h o z a d é k a vo l t a
kapcsolatunk következő szakaszára.
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Bence Zsófia:

Az egymással töltött idő jelenleg a
l egnag yobb k incs a csa l ádunkban .
A munkahelyi leterheltség miatt minden
egyes szabadnap ünnepnapnak számít, ezért
törekszünk ilyenkor arra, hogy az együtt
t ö l t ö t t i d ő m i n ő s é g i i d ő l e g y e n .
A mindennapok teendőit igyekszünk
máskorra időzíteni, így ezeken a napokon
szeretünk kimozdulni, közös élményeket
gyűjteni.

Ami a tágabb családot illeti: nem lehetünk
elég hálásak Istennek azért, hogy a családunk
az utóbbi években gyarapodott, először
házastársak, majd tavaly és idén kis-
gyermekek révén. Nincs nagyobb boldogság
annál, mikor négy generáció tagjai tudják
körül ülni az ünnepi asztalt - immáron két
részletben, mert egyszerre nem is férünk el.
Az ünnepek közeledtével én személy szerint
ezt várom a legjobban, hogy a karácsonyi
örömöt lássuk egymás arcán, legyen szó
csecsemőről vagy éppen 92 éves dédi
mamáról.

Az Úristen nagy kegyelmének tartjuk, hogy
kisgyermekeink ismerhetik és szerethetik
nagyszüleiket. A fizikai közelség mellé

társuló érzelmi közelség lehetővé teszi
számukra, hogy életre szóló szeretetkapocs
alakuljon ki közöttük. Szívből reméljük, hogy
még nagyon sokáig megadatik szüleinknek
ez a fiatalos lendület, amivel nagyszülői
szeretetüket gyakorolhatják. Mi pedig
igyekszünk meghálálni azt a sok segítséget,
amit a mindennapokban kapunk tőlük.

Szabó Judit:

Szerintem a kommunikáció a kulcsa
mindennek. Mióta felnőttem, érett lettem és
vállalom magamat, nyíltan, őszintén
beszélek, azóta sokkal könnyebb, jobb.
Nagyon is van kedvem a családommal való
időtöltésre, érdekes és izgalmas számomra
minden alkalommal egymás felfedezése,
m e g i s m e r é s e , ö n m a g a m t e l j e s e b b
megismerése, az együtt töltött idő által. Én a
szüleimmel és testvéreimmel töltött
beszélgetésben tudok igazán elveszni,
minden alkalommal meglepetések érnek,
pedig sokáig azt gondoltam balgán, hogy
tudom, ki tudom számítani minden
reakciójukat. Mióta kicsit eltávolodtam,
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önmagammal tisztába kerültem, és ismét
nyitott lettem, azóta tudom, mekkorát
tévedtem, ehhez elengedhetetlenül fontos
volt a sok-sok beszélgetés közöttünk. Várok
minden alkalmat, mikor szabadon, akármiről
társaloghatok Velük. Azt gondolom, hogy az
együtt töltött idő értékelésének képes-
ségéhez kell egyfajta érettség. Átéljük életünk
során ennek a folyamatnak talán minden
mozzanatát, és kívánom mindenkinek, hogy
ezeken a lépéseken áthaladjon, semmit ki ne
hagyjon, mert szerintem így jutunk el a
viszonyok és kapcsolatok tökéletes
értékeléséhez. Több, mint két éve Nagy-
mamámmal élek együtt, ez nyilvánvalóan sok
alkalmazkodást kíván mindkettőnktől, de az
idő, amit együtt töltünk, felbecsülhetetlen -
azt hiszem vagy remélem, hogy mindkettőnk
számára.

Szabó Cecília:

A családtagokkal töltött idő hossza annyira
viszonylagos. Kilenc éves voltam, mikor
Nagyapámat elvesztettük. Azt mondhatná az
ember, mi volt az a pár év egy felnőtt
élethosszához képest, annyi minden történt
azóta – még sincs olyan nap, hogy ne
gondolnék kedves alakjára szeretettel és
hálával. Naponként eszembe juttatja Őt oly
sok minden, hogy gyakorlatilag folya-
matosan velem van. Egy hely, ahol gyakran
jártunk együtt, egy kifejezés, amit tőle
tanultam, vagy bármilyen hétköznapi
tevékenység, amit annak idején vele együtt
végeztem. Sok-sok nyári napot töltöttünk
kettesben, mikor nekem óvodai vagy iskolai
szünetem volt, és rajta, az egyetlen
nyugdíjason kívül mindenki más dolgozni
járt. Sokszor gondolok mosolyogva arra,
hogy milyen örökkévalóságnak tűnt az a
maximum 3 perc, amíg néha-néha elszívott
egy cigarettát és közben félrevonult, hogy
nekem ne ártson a füst. Alig lehetett kivárni

azt a kicsi időt, amíg nem velem foglalkozik
(egyáltalán, hogy jön ahhoz, hogy ne
folyamatosan csak velem foglalkozzék!).
Egész nap, minden nap annyira intenzíven
voltunk együtt és annyira a teljes figyelmét
rám fordította, hogy ilyenkor úgy éreztem,
soha sem telik már el az a néhány perc, sosem
fogy el az a cigaretta. Azóta számtalanszor
örültem volna, ha akár csak egy ilyen
cigarettányi idő adatik még vele; azalatt pont
el tudnám mondani, hogy az ő nyugodt és
biztonságos lénye milyen fontos és
meghatározó volt számomra, egész életemre.
Bár azóta már biztos tudja.

A családtagokkal töltött időre gondolva
természetesen adódik számomra a hálaadás,
amiért nagymamám 92 évét elhagyva is
szellemi frissességben és bámulatos testi
erővel van közöttünk, valamint amiért
szüleim, akik az utóbbi időben – teljesen
különböző okból – egy év különbséggel
életet veszélyeztető betegségen estek át,
teljesen felépültek. Úgy érzem, kegyelmi időt
kaptunk egymás számára, ami alatt sok
mindent megélhetünk még közösen.

A mindennapjaimban éppen az idő a
legnag yobb szor í tás. Néha, amikor
végignézek a következő két hetemen,
szabályosan megrémülök, hogy hogyan
fogom én ezt egyáltalán túlélni. Ügyelet,
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készenlét, továbbképzés, mentő, minden
napra valami feladat… Mikor fér ebbe bele,
hogy egy kicsit éljek; egy nem szakmai
könyvet a kezembe vegyek, vagy felugorjak
az unokahúgomhoz kicsit játszani? Aztán ha
mégis felugrok, akkor amint belenézek a rám
nevető Julcsi szemébe, egy csapásra
megszűnik az idő szorítása, sőt, megszűnik
maga az idő is – olyan, mintha egy másik

univerzumba kerülnék, ahol nincs is idő, és
ahol a sok engem szorongató dolog mind
nem számít . Tel jesen fe lo ldódok a
pillanatban, mindenről megfeledkezve.
Hálás vagyok Istennek, amiért megérhettem,
hogy a családunk az elmúlt 2 évben három
olyan kis lénnyel gyarapodott, akik számára
még nem létezik idő.

Az idő fogalma az Újszövetségben

Az idő fogalma gyakran szerepel az
Újszövetségben. Idő lehet az időjárás, de idő
a pillanat, a perc, az óra, a nap és az év is. Van
ideje a gyümölcsnek, az aratásnak, a jó
illatozásnak, a kísértésnek, a felüdülésnek, az
összeírásnak, az elkötelezésnek és a
megjobbulásnak. Ideje van Illésnek,
Elizeusnak, Heródes királynak, keresztelő
Jánosnak és Abiátár főpapnak . Az
újszövetségi idő szép, kellemes és termő. Sok
és kevés, késő és következő, alkalmas és
alkalmatlan. Vannak jelei, eljön, betelik, majd
kifogy belőle az ember. Lehet régebbi,
elmúlt, örök, Károli Gáspár szerint nehéz és
nagy, még gonosz is. Megannyi bibliai
tulajdonsága ellenére az idő nem teremtő erő,
hanem maga is teremtmény. Isten a világot
nem in tempore, az időben, hanem cum
tempore, az idővel együtt teremtette. Mi az
újszövetségi idő-fogalom két fontos
jellemzőjét vizsgáljuk: Az órával mérhetőt, a
kronoszt, és a történelem csomópontjaira

vonatkoztatható, összesűrűsödő időt, a
kairoszt. Nem fölényesen mérlegelünk,
hanem alázattal, mert tudjuk: az idők szava
nem előre, hanem utólag érthető igazán.

Dr. Bácskai Károly

A Deák téri Gyülekezet „Asztali beszélgetések” elnevezésű sorozatának decemberi
alkalmán Dr. Bácskai Károly, az Evangélikus Hittudományi Egyetem újszövetségi
tanszékének vezetője tart előadást. Az alábbiakban dióhéjban osztja meg néhány
gondolatát a téma kapcsán.
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Gyülekezetünkben történt
2013. december 1. 2014. november 30.–

Keresztségben részesültek:

Gyermekek
� Finta Merse Csanád
� Halász Erzsébet Anna
� Steitz Mihály Dániel
� Martincsek Dávid Márton
� Martincsek Balázs Áron
� Fekete Hanna Gréta
� Bánhegyi Flóra
� Méhes Keve Attila
� Gere Zsófia
� Reznyicsek Zsolt
� Asztalán Anna
� Pető Róza
� Puhle Dávid
� Nagy Henrik Sándor
� Árkossy Péter
� Dobos-Brolly Barnabás Bálint
� Valyon Zakariás
� Zentay Vincent Laurent
� Kovács Richárd Tamás

� Antal Jázmin
� Terhes-Levente Viola
� Láng Noémi Jázmin
� Szántó Áron Gergő
� Darvalics Milos Tibor
� Berke Kolos, Szeszler Cecilia Sára
� Groll Bora
� Groll Benedek
� Teschner Daniel Alexander
� Gerzanics Kende Márk
� Szántó Zalán
� Szántó Hanna
� Külföldi Bjerkeli Liliam

Felnőttek
� Galgóczy Ferenc
� Nagy Kinga
� Gilicze Bálint
� Beszkovszki Richárd
� Kassai Anita
� Medina Paloma

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül...”
(Mk 16,16)

Konfirmációi fogadalmat tettek:

� Vincze Diana
� Nagy Kinga
� Gilicze Bálint
� Baer Hanna
� Borostyánkői Dorka
� Borostyánkői Zsófia Anna
� Diószegi Kristóf
� Hajdú Dorottya
� Istenes Márton

� Tamás Zsófia
� Galgóczy Ferenc
� Nagy Kinga
� Gilicze Bálint
� Beszkovszki Richárd
� Kassai Anita
� Szilágyi Ákos
� Medina Paloma

„Légy hű mindhalálig és neked
adom az élet koronáját.” (Jel 2,10)
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Házasságukra Isten áldását kérték:

� Komáromi Benedek - Soós Luca
� Serény András Gábor –

Tolvaj Krisztina Blanka

� Esterházy Mátyás –
dr. Fejér Zsuzsanna Eszter

� Arne Ziegenbein – Ferencz Szilvia
� Komáromi Bonifác – Nemes Katalin Éva
� dr. Horváth Gábor – dr. Tihanyi Erika
� Vízhányó Lajos – Valovics Violetta
� Csite László – Kartalin Anita
� Kis Viktor – Horváth Melinda
� Kulich János – Jarács Teodóra

� Gilicze Bálint – dr. Vincze Diana
� Esze Gergő – Hornyák Ágnes
� Juhász Balázs - Kovács Orsolya
� Oszlár Gergely - Teiszler Edina
� Zulfikar Dhilla - Tóth Judit
� Végső Márton Miklós – Velkovics Mária
� Bíró Albert – dr. Kerekes Anna Vilma
� Gál István – Smid Katalin
� William Esquivel Jeebach – Jeles Viktória
� Kertész Attila – Horváth Györgyi
� Beszkovszki Richárd – Kassai Anita
� Rideg Sándor – dr. Bácsi Hajnalka

„Amit tehát Isten egybekötött,
ember azt el ne válassza...” (Mt 19,6)

Az örök élet reménységével búcsúztunk:

� Srádi János (78)
� Kovács Jánosné sz. Baranyai Gizella (90)
� Hüvösvölgyi Mihályné

sz. Horváth Aranka (84)
� Zobor Miklósné sz. Weninger Edit (90)
� Rókay János Ede (66)
� Bozó Károly (81)
� Bakó Józsefné sz. Ravasz Erzsébet (84)
� Trieb Györgyi (74)
� Hubert Ferencné sz. Hadabás Ilona (89)
� Regős Pál Sándor (69)
� Lengyel Elekné sz. Hatos Margit (92)
� P. Nagy Zsolt Zoltán (57)
� Keszthelyi Jenőné sz. Raskó Klára (93)
� Czeiter András (88)
� Tárczy Emma Etelka (93)
� Ferkó István (86)
� dr. Harmati Béláné sz. Polgár Rózsa (67)
� Csicsely Jánosné sz. Nagy Ilona (91)

� Valentin Istvánné sz. Náray Ilona (93)
� Demeter Rózsa (95)
� Pongrác Veronika (96)
� Vasadi László (74)
� dr. Nagy Sándor (88)
� Hassler János (82)
� vitéz Hefty Frigyes (90)
� Veres Miklós (59)
� Raffay Ernőné sz. Gérnyi Katalin (91)
� Virágh Gyuláné sz. Ferenczy Mária (81)
� Németh Péter (54)
� Kiss Miklós Zoltán (83)
� dr. Palóc Pálné sz. Hézer Margit (89)
� Tharnoi-Kostyál Tiborné

sz. Bernhauser-Raichle Mária Valéria (93)
� Kovács Károly Ottóné

sz. Simó Rozália (90)

� dr. Zombory Györgyné
sz. Buzási Margit (95)

„Krisztus feltámadt a halálból, első
zsengeként a halottak közül.” (1Kor 15,12)
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� dr. Lehotzky Tibor (92)
� Follat Rezsőné sz. Füredi Erika (73)
� Gerőczy Miklósné

sz. Korim Dorottya (87)
� Balassa János (81)
� Bohus Mária (90)
� Benda Mária (72)
� dr. Gönczi Csabáné

sz. Prihradny Lily (73)
� Baktai Györgyné

sz. Vásárhelyi Magdolna (94)
� Baski Sándorné sz. Oláh Erzsébet (91)
� Pagonyi Vilmosné

sz. Heidinger Emma (91)
� Nagy Mária (92)
� dr. Böröcz Enikő (67)

Angyalok – „olykor belép valaki”

Eszterházy Péter Én vagyok a te című
írásában így fogalmaz: “A világ olyan,
amilyennek ábrázoljuk, ilyeténképpen az
angyalok is. Fessek, hatalmas fehér
szárnyakkal. Nem lehetett olcsó. Angyalok a
tű hegyén… Hány angyal fér el a tű hegyén?,
komoly teológiai kérdés. Én nem akarok
ebbe beleszólni, a céltábla ne lőjön vissza, de
szerintem a szárnyak miatt nem olyan sok.
A tű hegyén az angyalok, a tű fokán a teve…
Nem összekeverni.”

Mindenkinek megvan a maga helye és ne mi
definiáljuk, – a szó eredeti értelmében –
határoljuk körbe az angyalokat, mert
tulajdonságuk szerint az ő feladatuk, hogy
számunkra tudatosítsák Isten üzenetét,
jelenlétét, valamint önmagunk határát.

A kortárs protestáns teológusok többsége
Paul Tillich nézetét osztja: az angyalok és az
ördög va l lás i ka tegór iá i az ember i
egzisztenciának, a lét hatalmának költői
foglalatai. A vallásesztétika szimbólumaiként
a lét a dialektikáját fejezik ki, a személyiséget,
a társadalmat, a történelmet építő és pusztító
erők harcát. Valóságos létük bizonyításával
azonban adósak maradnak.

Természettudományosan bizonyítható-e
„valóságos” létük?

Nem a tú lv i l ág i , hanem az ev i l ág i
bizonyíthatóság ekkor a kérdés. Leírható az
emberi psziché, amely az angyalokban, vagy
démonokban hisz, azonban nem írható le
azok konkrét egzisztenciája.

A teológia nem természettudományosan
közelít az említett kérdéshez, hanem biblikus
teológiaként csak a Szentírás tanításával
összhangban képes közvetíteni eme tanítás
jó vagy rossz következményeit a hívők
közössége számára. Döntő szempont az
emberi szabadság korlátozásának kérdése
lehet , amelyet bizonyos démon- és
angyaltanok fogalmaznak meg.
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Ahol az ember Istentől kapott szabadságát
föladja arra hivatkozva, hogy ez vagy az az
angyal, esetleg démon (horrorfilmek állandó
toposza) határozza meg a tetteit, ott az ember
szolgasága, fogsága, prostitúciója fenyeget.
Ám ezt egyik teológiai irányzat sem állíthatja,
a m e n n y i b e n k o m o l y a n v e s z i a z
evangéliummal szembeni felelősségét.

Barth Károly Egyházi Dogmatikája III/3-as
kötetében külön fejezeteket szentel a
témának. Közel kétszáz oldalon tárgyalja az
angyaltan határait, az angyalok szerepét,
akikről híres Mozart-esszéjében megjegyzi:
amikor maguk között vannak, saját
örömükre és é lvezetükre Mozar tot
muzsikálnak, amikor viszont Istent
magasztalják, akkor Bachot.

És így már helyénvaló az angolszász teológiai
irodalomban használt skolasztikus toposz
sajátos fordítása: Hány angyal képes táncolni
a tű hegyén? (Mint ismeretes a vita
következtében néhányan elvesztették
nemcsak állásukat, de életüket is.)

Barth a ,,semmis''-nek (Nichtige) nevezi a
sátánt, ami arra utal, hogy a sátánnak nincs
olyan szilárd léte, mint a teremtményeknek,
vagy éppen a teremtő Istennek. A sátán a
döntő csatát már elvesztette és sorsa meg van
pecsételve. Sok bajt csinál még, de létének
már megszűnt az érvénye. Bár valóságos
létező, de létének nincs már szilárd alapja.
A karácsonyi ősevangélium, a Lukács 2,8-14
a l a p j á n 1 9 5 4 k a r á c s o n y á n t a r t o t t
börtönprédikációjában így fogalmazott
Barth:

„Az Úr angyala ma itt jár a börtönben. Itt van
köztünk is, velünk akar beszélni, azt akarja, hogy
meghalljuk és meghallgassuk őt. Azért vagyok itt,
hogy elmondjam nektek: itt van és szól hozzátok az
angyal”.

Ez az angyal követ, üzeneteket hoz.

A karácsonyi üzenettel jön. Közvetlenül
Istentől jön. Némi öniróniával és spirituális
humorral fogalmazott:

„az Úr angyala, az angelus Domini (latinul),
angelosz küriou (görögül) nem teológiai professzor.
Ő nem elmélkedik, hanem cselekszik (gyakorlati
teológus). Rámutat a pásztorokra és ezt mondja,
megszólítva őket: Nektek született ma a Megtartó.
Az Úr angyala nem kérdezi, ki vagy, elfogadod-e az
üzenetet vagy sem, jó ember vagy rossz vagy, hívő vagy
nem. Rátok gondolt az angyal itt ebben a börtönben
is, mert nincs igazi karácsonyi történet nélkülünk -
benne vagyunk egészen abban a történetben!...”.

Gerhard Ebeling megállapítja, hogy az
angyalokról szóló elképzeléseket erőteljesen
a keresztyén kegyességi nyelvhasználat
színezi, nem annyira a bibliai képzetvilág.
Márpedig mindhárom monoteista vallásban,
a zsidóságban, keresztyénségben és az
iszlámban is a kijelentés nyelvi eseményénél,
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megformálásánál fontos szerepet játszottak
az angyalok, akik Isten jelenlétét, személyes
odafordulását az emberekhez, s egyben
világfelettiségét is hangsúlyozták.

Személyiségük feltétele és eredője az én-te
kapcsolat, hogy kommunikációra képesek,
azért személyek, mert nemcsak képesek
valamit „szóbahozni”, hanem feladatuk is a
kommunikáció. Személyességüket az adja,
hogy képesek gondolatokat és üzenetek
közvetíteni, amelyek megváltoztatják az
ember korábbi - a találkozást megelőző –
tudatát, önismeretét, látásmódját.

Ennek a „tudatmódosulásnak” jelentős
eseményei jól ismertek a Bibliából – Mária
tudatára ébred, hogy nem kell félnie, mert
kegyelemmel teljes, vagy Ábrahámnak, hogy
fia fog születni, valamint Lótot kimentik
Szodomából. Közös élményük az új jövő
felrag yogása – ígérette l te l jes jövő
bontakozik ki, de mindenképpen egy olyan
valóságban részesednek az angyalok által
megszólított emberek, amelyben Istennek
jut a kulcsszerep – Isten ígérete az ember
lehetőségévé válik minden esetlegessége
ellenére:

„Az ígéretben belenyúlik a jelenbe a jövendő, és
lehetővé teszi a jövő látásának érvényesítését a
je len körülményei között .” (Szathmáry:
Eszkhatológia, 229. o.) Az angyalok így
válnak az eljövendőre irányultságunk
támogatóivá.

Luther 1531-ben mondott prédikációjában
így fogalmaz:

„Hogyan? Isten nem tud egyedül is megoltalmazni
téged? Bizony ezt Ő egyedül is megtehetné. De nem
akarja ezt. Ezért parancsolja meg angyalainak a
védelmedet”.

Bar th Károly pedig hasonlóképpen
fogalmazott: „Isten a földön angyalai nélkül

is jelenvaló... Ám ahol jelenléte a földi
teremtmények számára eseménnyé ,
tapasztalattá, döntéssé lesz, ott mindig jelen
vannak az angyalok is...”.

Az angyalok csodás munkája révén a
kijelentés és a történelem összekapcsolódik.
Meg az is, hogy „ahol húsz ördög van, ott száz
angyal jelenik meg, mert ha nem így lenne, már régen
elvesztünk volna” (Luther). Vagy, még inkább,
valódian Pilinszky János Elég című versében:

És mégis olykor belép valaki
és ami van, hirtelenül kitárul.
Elég egy arc látványa, egy jelenlét,
s a tapéták vérezni kezdenek.

Elég, igen, egy kéz elég amint
megkeveri a kávét, vagy ahogy
„visszavonul a bemutatkozásból”.

Olyan hírvivők, vagy talán mémek, akik a
világhoz való tudatos viszonyunkat alakítják.
És itt már nehéz másként beszélni, csak úgy,
hogy az objektív fejtegetések átcsapnak a
szubjektív tapasztalás mezsgyéjén.

Egyfajta spirituális tudatosság irányába
terelésről van szó, amelyben az ígéret a jövőt
hordozza és nem a materiális tudatosság
győzedel-meskedik, hanem a spirituális,
hogy egyre inkább azzá váljunk, amivé Isten
formálni akar bennünket.

Dr. Orosz Gábor Viktor
egyetemi docens,

Evangélikus Hittudományi Egyetem
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Együtt a legkisebbekkel

A Deák téri Egyházközség gyülekezete havi két alkalommal hívogatja a kisgyermekes
édesanyákat a Baba-mama körre.

A két alkalomból az egyik az „Anyukák
egymást közt„ nevet kapta. Az együttlét célja,
hog y az édesanyák és g ye r meke ik
feszültségmentes, oldott környezetben
beszélhessék meg ezen élethelyzetben
felbukkanó problémáikat, kérdéseiket,
legyenek azok hitbéli, nevelési, táplálkozási,
ill. egyéb ezen életszakaszban felmerülő
nehézségek vagy éppen sikerek. Gyakran
h ívunk vendége t eg y-eg y témához
kapcsolódva, aki épp az adott területen
dolgozik, így szakszerű válaszokat adhat a
felmerülő kérdésekre.

A hónap második alkalma egy játékos
foglalkozás, ami egy bibliai történetet dolgoz
fel a gyermekek életkorához igazodva sok-
sok mondókával, dallal. Ezeket már a pár
hónapos csöppségek is élvezhetik egy-egy
cirógatás, höcögtetés segítségével, s ha
közben elbóbiskolnak, vagy éhség tör rájuk
nyugodtan elvonulhatnak édesanyjukkal egy
csendes sarokba. A lényeg az együttléten van.
Az ismétlések, a történetek keretbe
rendezése ad egy ál landó ritmust a
foglalkozásnak, amik segítenek megtalálni a
gyermeknek az ismerős csatlakozási
pontokat. Az elején pár percre bevonható
csecsemőből egy-két év alatt játékos
segítőtárs válik.

A Baba-Mama kör látogatói egy közösség
vérkeringésébe kapcsolódhatnak be:
Vasárnaponként a 11 órás istentisztelet alatt
gyermekbibliakör működik. A 15-20
templomban eltöltött perc éppen elegendő a
nyűgössé vált, mozgásra vágyó 1-2 évesnek,
az igeolvasás vagy a keresztelő után kezdődő
foglalkozás lehetőséget ad a gyermeknek a

szabadabb játékra. A szülők szorongása is
oldódik, ha nem kell állandóan csendre inteni
csemetéjüket és legalább egyikük ott ülhet az
istentiszteleten.

A cseperedő gyermekek és családjaik részt
vehetnek más kisgyermekes alkalmakon is,
mint például a minden hónap első
vasárnapján megrendezésre kerülő családos
istentisztelet és az ezekhez kapcsolódó
családos délelőttök. Októberben és
májusban a Kisdeák Óvoda óvónői és a
gyülekezet lelkészei szervezésében kerül
megrendezésre a csákvári családos hétvége.
Az érdeklődők itt ízelítőt kapnak a
gyülekezet óvodájának szellemiségéből,
értékrendjéből. Nyaranta, a július utolsó
hetében szervezett családos tábor ad
lehetőséget a kis és nagyobb gyermekes
családoknak a közös együttlétre, egymás
megismerésére.

Ám nem csak a kimondottan gyermekeknek
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I. - III. Kantáták

2014. december 21., vasárnap 18 óra

Közreműködik:
Szabóki Tünde - szoprán
Németh Judit - alt
Megyesi Zoltán - tenor
Jekl László – basszus
Dobozy Borbála – csembaló
Mekis Péter – orgona

Karácsonyi oratórium a Deák téri templomban

IV. - VI. Kantáták

2015. január 11., vasárnap 18 óra

Közreműködik:
Szabóki Tünde – szoprán
Czabán Angelika – szoprán
Németh Judit – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Jekl László – basszus
Dobozy Borbála – csembaló
Ács Dávid – orgona

Rónay György:
Advent első vasárnapja

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!
„

szóló alkalmakra várjuk szeretettel a
kisgyermekes családokat. A mátraházi
csendes hétvégén a gyülekezet minden korú
tagja képviseli magát a csecsemőtől az
ag g as tyán ig. A prog ramok i s i g en
változatosak, így minden korosztály
megtalálja köztük a neki valót.

Fontosak ezek az alkalmak, hogy a
legkisebbek is beilleszkedhessenek a ebbe a
közösségbe, hogy a gyülekezet többi tagja is
megismerje a legkisebbeket, akikből lehet
kisdeákos ovis, Deák téri gimnazista, járhat
hittanra, konfirmálhat, lehet ifis vagyis: a
gyülekezet értékes tagja.

Liszicza Szilvia

Lutheránia Énekkar
Budapesti Vonósok

Vezényel: Dr Kamp Salamon
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Gyülekezeti munkaprogram
Mottó: „élet-idő”

A programterv előzetes jellegű, egyes részletekben előfordulhat változás!
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz...” (Zsid.13,8)

NAP IDŐPONT ALKALOM HELYSZÍN

Hétfő 15.30-tól Hittan 5-6 osztályosoknak hittanterem

16.30-tól Hittan 3-4 osztályosoknak hittanterem

Kedd 9 órától Kézimunka kör kisterem

11 órától Bibliaóra kisterem

17 órától Sarokkő csoport kisterem

18.30-tól Imakör klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Szerda 16.00-tól Hittan 1-2 osztályosoknak hittanterem

Csütörtök 9.30-tól Nyugdíjas klub klubhelyiség

18 órától Bibliakör kisterem

Péntek 18 órától Ifjúsági óra klubhelyiség

19.30-tól Lutheránia próba nagyterem

Vasárnap 9 órától Istentisztelet úrvacsorával templom

10.15-től Konfirmációi előkészítő hittanterem

11 órától Istentisztelet, úrvacsora. templom

11 órától Gyermekbibliakör templom,
(kivéve a hónap első vasárnapján) kisterem

18 órától Istentisztelet templom
(kivéve a hónap 2. vasárnapján)

Állandó gyülekezeti alkalmak

Február 8. 18 óra Egyházunk Gyülekezeti- és Missziói Osztályának munkájáról –
vasárnap beszélgetés Németh Zoltán osztályvezetővel

Március 8. 18 óra „Reformáció és oktatás” – beszélgetés egyházunk Oktatási
vasárnap Osztályának vezetőjével, Varga Mártával

Asztali beszélgetések (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM
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December 19. 9 óra A Deák Téri Gimnázium Betlehemese a templomban
péntek

December 19. 16 óra A Kisdeák Evangélikus Óvoda karácsonyi istentisztelete a
péntek templomban

Január 19-24. 18 óra Az ökumenikus imahét alkalmai belvárosi templomokban
(a részletes program a templomi hirdetőtáblán olvasható)

NAP IDŐPONT ALKALOM

Hétközi ünnepi istentiszteletek

December 24. 12 óra Karácsonyi harangjáték koncert

15.30 Karácsonyi harangjáték koncert

16 óra Szentesti istentisztelet – igehirdető: Gáncs Péter, püspök

December 25. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Cselovszky Ferenc

11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Gáncs Péter, püspök

11 óra Gyermekistentisztelet a nagyteremben
igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

18 óra Esti istentisztelet – igehirdető: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva

December 26. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával – igehirdető: Cselovszky Ferenc

11 óra Istentisztelet, úrvacsora – igehirdető: Smidéliusz Gábor
(az alkalmat a Magyar Rádió közvetíti)

18 óra Esti istentisztelet – igehirdető: Smidéliusz Gábor

Istentiszteletek a karácsonyi ünnepek alkalmával

NAP IDŐPONT ALKALOM

csütörtök
karácsony
1. napja

szerda
szenteste

péntek
karácsony
2. napja

December 21. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Január 18. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Február 15. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Március 15. 9 óra Istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Istentiszteletek énekelt liturgiával
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Január 18. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Február 15. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

Március 22. 18 óra Megálló ifjúsági istentisztelet úrvacsorával
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

Ifjúsági istentiszteletek (a KÖSZI szervezésében)

December 21. Ma „Ma teljesedett be az írás...” (Lukács 4,14-21)

Január 11. Tegnap „Tegnap megtörtént...–” (János 4,46-54)

Január 18. Holnap „Ne aggódj a holnap miatt!” (Máté 6,31-34)

Január 25. Reggel „Új reggel, új esély” (János 8,1-11)

Február 8. Déltájban „A déli nap fényénél is ragyogóbb világosság” (ApCsel 26,9-20)

Február 15. Este („Este a tavon” Márk 6,45-51)

Február 22. Éjszaka „Éjszakai látomás” (1Mózes 28,10-15)

Március 8. Éjfélkor „Éjféli zörgető” (Lukács 11,5-13)

Március 15. Szombat „Szombati gyógyítás” (Márk 3,1-5)

Március 22. Ünnep „Ünnepeld ünnepeidet!” (Náhum 2,1)

NAP ALKALOM

Vasárnapi gyermek-bibliakör alkalmai
„Taníts úgy számlálni napjainkat,

hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt.90,12)

A gyerekek a templomból a kezdő oltári szolgálat végén indulnak a foglalkozásra.

GYÜLEKEZETI KÖR IDŐPONT HELYSZÍN

Senior kör December 17., szerda, 19 óra Puskin u. 12.

Nyugdíjas klub December 18., csütörtök, 9.30 klubhelyiség

Ifjúsági kör December 19., péntek, 18 óra klubhelyiség

Hittanos és GYBK-s gyerekek December 20., szombat, 15 óra nagyterem

Gyülekezeti körök karácsonyi együttlétei

MOTTÓ
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Bibliaórai és bibliaköri tematika (helyszín: gyülekezeti kisterem)

December 16 és 18. Kivételes ádventi információ - Lk 4, 13-21

Január 8. Akcióban a világosság - Ézs 42, 5-7

Január 13 és 15. Halaszthatatlan feladatok év elején - Mt 5, 13-16

Január 20. Jézusi csapatépítés - Jn 4, 31-38

Január 27 és 29. Lássuk miből élünk! - 1Jn 2, 3-6

Február 3 és 5. Teljes lefedettség - Kol 2, 8-10

Február 10 és 12. Töltekezz felülről! - Jn 3, 31-34

Február  17 és 19. Merítések és kerítések - Jk 3, 13-18

Február  24 és 26. Az eljövendő Úristen, aki  összeköti a jelent és a jövőt - Jel 1,7-8

Március 3 és 5. A jövő, mint a hit definíciója - Zsid 11,1-2

Március 10 és 12. A jövő, mint a homályos  látóhatár kitágulása - 1Kor 13,12

Március 17 és 19. Az új teremtés öröme - Ézs 65,17-25

Március 24 és 26. Hűség a ránk váró szenvedésben - Jel 2,8-11

ALKALOMNAP

Gyermek- és családi alkalmak

December 20. 15 óra Gyermekkarácsony a nagyteremben
szombat

December 25. 11 óra Karácsonyi gyermekistentisztelet a nagyteremben
karácsony

Január 10. 10-től Családi délelőtt, mely közös ebéddel zárul
szombat 14 óráig

Február 1. 9 óra Családi istentisztelet családi délelőttel: „Ma van a cselekvés
vasárnap napja” (Efezus 4,26) Az istentiszteletethez kapcsolódó

családi délelőtt együttléte kb. 14 óráig tart

Március 1. 9 óra Családi istentisztelet: „Bizalommal várt holnap” (Máté 6,31-34)
vasárnap

Március 21. 10-től Családi délelőtt, mely közös ebéddel zárul
szombat 14 óráig

ALKALOMNAP IDŐPONT

Teológia és gasztronómia (főzőtanfolyam a klubhelyiségben)
A lapzárta után kialakult időpontok megtudhatók a lelkészi hivatalban a 483 2150-es
telefonszámon, hivatali időben (munkanapokon 9 és 13 óra között)
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Zenei alkalmak a Deák téri templomban

December 21. 18 óra J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium I-III kantáták
vasárnap

December 24. 12 órakor Karácsonyi harangjáték koncert
szenteste, csüt. és 15.30-kor

December 28. 18 óra Orgonazenés áhítat – Karosi Bálint orgonál
vasárnap

Január 11. 18 óra J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium IV-VI kantáták
vasárnap

Január 25. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Jesus schläft, was soll ich hoffen? BWV 81 )

Január 25. 18 óra Orgonazenés áhítat – Bartl Erzsébet orgonál
vasárnap

Február 1. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Ich bin vergnügt mit meinem Glücke BWV 84)

Február 15. 11 óra Kantátás istentisztelet
vasárnap (J.S.Bach: Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21)

Február 22. 18 óra Orgonazenés áhítat – Teleki Miklós orgonál
vasárnap

Március 1. 18 óra Orgonazenés áhítat – Heinrich Walther orgonál
vasárnap

NAP IDŐPONT ALKALOM

December 17. 19 óra Adventi piknik a Puskin u. 12-ben
szerda

Január 28. 19 óra Aki éjjel ment Jézushoz: Nikodémus (Jn 3)
szerda

Február 25. 19 óra Aki nem ismerte föl Jézust: Kleopás (Lk 24)
szerda

Március 25. 19 óra Akinek elsőként jelent meg a Feltámadott:
szerda Mária Magdolna (Jn 20) - Gáncs Tamás, Schneller János

Senior kör (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

NAP IDŐPONT ALKALOM

2015 a „reformáció és oktatás” éve, melynek mottója: „Tanítványok vagyunk”.
A Senior kör tematikája is e mottóhoz kapcsolódik: „Tanítványok a tizenkettőn túl”
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Az istentisztelettel egy időben gyermekbibliakör - A
18 óra: J.S.Bach: Karácsonyi Oratórium VI-VI. Kan
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December 29. 17 óra Évzáró beszélgetés egy Deák téri gyülekezeti lelkésszel
hétfő

Január 26. 17 óra Két évfurduló között – emlékezés Bethlen Gáborra –
hétfő vendég: Trajtler Dóra

Február 23. 17 óra A Pesti Evangélikus Egyház jeles képviselői –
hétfő vendég: Zászkaliczky Péter

NAP IDŐPONT ALKALOM

Magányosok bibliaórája (helyszín: gyülekezeti nagyterem)

Január 9. 10 óra Egy bibliai történet játékos, mondókázó feldolgozása
péntek

Január 23. 10 óra Anyukák egymásközt... – beszélgetés
péntek

Február 13. 10 óra Egy bibliai történet játékos, mondókázó feldolgozása
péntek

Február 27. 10 óra Anyukák egymásközt... – beszélgetés
péntek

Március 13. 10 óra Egy bibliai történet játékos, mondókázó feldolgozása
péntek

Március 27. 10 óra Anyukák egymásközt... – beszélgetés
péntek

Baba-mama kör (helyszín: klubhelyiség)

NAP IDŐPONT ALKALOM

December 15. 18 óra Presbiteri bibliaóra: „Rendelt idő”
hétfő helyszín: gyülekezeti kisterem

Január 12. 18 óra Presbiteri ülés – a gyülekezeti nagyteremben
hétfő helyszín: gyülekezeti nagyterem

Február 9. 18 óra Presbiteri bibliaóra: „Élet-mérleg” – a gyülekezeti kisteremben
hétfő helyszín: gyülekezeti kisterem

Március 9. 18 óra Presbiteri ülés – a gyülekezeti nagyteremben
hétfő helyszín: gyülekezeti nagyterem

NAP IDŐPONT ALKALOM

Presbiteri- képviselő-testületi alkalmak



Kapcsolat:
Pesti Evangélikus Egyház, Deák téri Egyházközség
cím: 1052 Budapest, Deák F. tér 4.
tel.: 06 1 483 21 50
fax: 06 1 483 21 51
e-mail: info@deakter.hu
web: www.deakter.hu

A lelkészi hivatal nyitva tartása:
Minden hétköznap 9 - 13 óráig
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Dec. 18. Karácsonyi együttlét

Jan. 8. Az Ágostai Hitvallás

Jan.15. Jézus tanítása Máté szerint

Jan. 22. Sárfalvi Ilona vetített képes útibeszámolója

Jan. 29. Az egyház a reformáció századában

Febr. 5. Luther Kis- és Nagy Kátéja

Febr. 12. Sárfalvi Ilona vetített képes útibeszámolója

Febr. 19. A Pesti Ev. Egyház jeles képviselői a 19. században

Febr. 26. Jézus csodái Máté szerint

Márc. 5. A Schmalkaldeni Cikkek

Márc. 12. A XVII. század egyháztörténete

Márc. 19. Jézus szenvedése Máté szerint

Márc. 26. Böjti versek, írások

NAP

Nyugdíjas klub csütörtöki programjai (helyszín: klubhelyiség)
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